
BIJLAGE A MEMO 

 

Aan : College, Raad 

  

Van : André Feitsma 

  

Datum : 24-06-2022 

  

Onderwerp : Participatie Ommelanderstraat-Blinkerdlaan 

  

  

 

Vanaf de start van het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte hebben bewoners 

meegedacht en meebepaald. We hebben hen hier op verschillende manieren bij betrokken. Door de 

voortdurende coronamaatregelen moesten we overstappen naar een digitaal participatieproces. In eerste 

instantie haalden we met enquêtes wensen en ideeën op voor een nieuwe inrichting van de omgeving. 

Hierbij maakten we geen onderscheid tussen eigenaren/bewoners die deel uitmaken van het 

sloop/nieuwbouwproject 1588 (woningen in fase 1) en bewoners voor wie nog niet zeker is wat er aan 

hun woning moet worden gedaan (woningen in fase 2). In het vervolgtraject om te komen tot een 

definitief ontwerp was het gelukkig op sommige momenten wel mogelijk om elkaar live te ontmoeten. 

In deze tekst vermelden we de verschillende participatiemomenten in chronologische volgorde.  

 

 

Enquêtes 

In het eerste kwartaal van 2021 kregen 

bewoners in en om de Ommelanderstraat 

(ca. 170 adressen) een brief met de vraag 

om een enquête in te vullen over hun 

wensen voor de invulling van hun nieuwe 

straat. De uitkomsten maakten we op 4 

maart 2021 aan de bewoners bekend via de 

website van Versterken en Vernieuwen 

(www.versterkenenvernieuwen.nl).  

Op basis van deze uitkomsten stelden we 

een tweede, meer gespecificeerde enquête 

voor de bewoners op. 33 betrokkenen 

vulden deze enquête in. In deze tweede 

enquête kwamen de belangrijkste 

onderwerpen voor de buurt aan de orde.  

 

 

Terugkoppeling enquêtes 

Op 7 april 2021 informeerden we bewoners over de uitkomsten van de enquêtes. Dat deden we via de 

nieuwsbrief en de website Versterken en Vernieuwen.  

 

Presentatie voorlopig ontwerp (live-bijeenkomst) 

Op basis van alle input is een voorlopig ontwerp opgesteld. Door de versoepeling van de 

coronamaatregelen konden we op 27 september een inloopavond in de buitenlucht organiseren. Alle 

bewoners en andere belanghebbenden zijn hiervoor per brief uitgenodigd.  

http://www.versterkenenvernieuwen.nl/


 

 

De inloopavond is goed bezocht. Er zijn 

veel persoonlijke gesprekken gevoerd. De 

aanwezigen waren enthousiast en kritisch 

over het ontwerp. Tijdens deze bijeenkomst 

ontvingen we 20 reacties. De meeste 

reacties gingen over de invulling van de 

veldjes, het groen en de parkeervakken. In 

de periode na deze bijeenkomst kwamen er 

nog eens 10 persoonlijke reacties binnen 

per e-mail. Deze vragen behandelden en 

beantwoordden we via e-mail, per telefoon 

en een tijdens een aantal overleggen. 

Reacties waren vooral positief. Bewoners 

voelden  zich gehoord en waren tevreden 

over de communicatie. 

 

 

Voorlopig Definitief Ontwerp 

Op 24 februari 2022 stuurden we de bezoekers van de inloopdag/-avond een brief over het aangepaste 

ontwerp. In de brief staan de wijzigingen beschreven en is een link toegevoegd naar de website 

Versterken en Vernieuwen. Daar is het aangepaste plan te bekijken.  

 

Definitief ontwerp 

In de periode maart 2022 tot en met mei 2022 kregen we nog een paar reacties uit de buurt die hebben 

geleid tot aanpassingen. Daarnaast bleek uit de nieuwe berekeningen voor extreme regenbuien 

(Waterbeleid 21e eeuw) dat er op detailniveau nog enkele aanpassingen nodig waren. Dit nieuwe 

definitieve ontwerp is wederom gepubliceerd op de website Versterken en Vernieuwen. Via een mailing 

informeerden we de bewoners hierover.  

 

Groningen, 27 juni 2022. 

 

 


